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ข้อบังคับของบริษัท ชโย กรุ ๊ป จำกัด (มหำชน)
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้อ 38. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ่ง (1) ครัง้ การประชุมเช่นว่านีใ้ ห้เรียกว่า “ประชุมสามัญ”
การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทาภายในสี่ (4) เดือนภายหลังการสิน้ สุดรอบปี ทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ คราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สดุ แต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรือหลายคน
ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชื่ อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี่สิบห้า (45)
วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ
ผูถ้ ือหุน้ คนอื่น ๆ รวมกันได้จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้นนั้ จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบ
กาหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง้ ใด จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมในครัง้ นัน้ ให้แก่บริษัท
ข้อ 39. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทา มีดงั ต่อไปนีเ้ ป็ นอย่างน้อย
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมเกี่ยวกับกิจการที่บริษัทได้ดาเนินการไปในระยะรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของบริษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา
พิจารณาจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
เลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและค่าสอบบัญชีของบริษัท
กิจการอื่นๆ

ข้อ 40. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ นัน้ ให้คณะกรรมการจัดทาหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดั เจนว่าเป็ นเรือ่ งที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้
เสนอความเห็ น และค าแนะน าของคณะกรรมการในเรื่ อ งดั ง กล่ า วและจั ด ส่ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น นายทะเบี ย นและต่ อ
ตลาดหลักทรัพย์ในกรณีที่บริษัทเข้าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อน
วันประชุม หรือไม่นอ้ ยกว่าระยะเวลาอื่นใดในกรณีที่เรื่องที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมมีกฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ
คาบอกกล่าวเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่นอ้ ยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
สถานที่จดั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทต้องอยู่ในท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือท้องที่อนั เป็ นที่ตงั้ ของ
สาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกาหนด
หน้า 1 ของ 3
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ข้อ 41. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ผูถ้ ือหุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้โดยผูร้ บั มอบฉันทะไม่
จาเป็ นต้องเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท การมอบฉันทะจะต้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผูม้ อบฉันทะและทาตามแบบที่นาย
ทะเบียนบริษัทมหาชนจากัดกาหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี ้
(1)

จานวนหุน้ ที่ผมู้ อบฉันทะถืออยู่

(2)

ชื่อผูร้ บั มอบฉันทะ

(3)

ครัง้ ที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ให้ผรู้ บั มอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการหรือผูซ้ ึ่งประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อน
ผูร้ บั มอบฉันทะจะเข้าร่วมประชุม
ข้อ 42. การประชุมผูถ้ ือหุน้ ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่ายี่สิบห้า (25) คน
หรือไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ทงั้ หมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ การประชุม
เป็ นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุน้ นัน้ มิใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังนีไ้ ม่จาเป็ นต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 43. ในการประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น บุค คลที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนต้ อ งเป็ นผู้ถื อ หุ้น ที่ มี ชื่ อ อยู่ ใ นทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น ณ วัน ที่
คณะกรรมการกาหนด และจานวนหุน้ ที่ผถู้ ือหุน้ แต่ละรายจะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็ นไปตามที่ปรากฏในทะเบียนผู้
ถือหุน้ ณ วันเดียวกันนัน้ ทัง้ นี ้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ได้รบั ผลกระทบแม้ว่าทะเบียนผูถ้ ือ หุน้ ณ วันประชุมผูถ้ ือหุน้
จะมีขอ้ มูลที่เปลีย่ นแปลงไปแล้ว
วันที่กาหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็ นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่เกินสอง (2) เดือน แต่ตอ้ ง
ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการอนุมตั ิให้มีการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ และเมื่อคณะกรรมการกาหนดวันเพื่ อกาหนดผูถ้ ือหุน้ ที่มี
สิทธิเข้าประชุมแล้วจะเปลีย่ นแปลงมิได้
ข้อ 44. ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้
ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธานแทน กรณีไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้ผถู้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมเลือกผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ (1) เป็ นประธานในที่ประชุม
ข้อ 45. ประธานที่ประชุมมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็ นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และต้องดาเนินการประชุมให้
เป็ นไปตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุม
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวนหุน้ ที่
จาหน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรือ่ งอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลาดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผถู้ ือหุน้ เสนอไม่เสร็จ
ตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจาเป็ นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวไป ให้ที่ประชุมกาหนดสถานที่วนั และเวลาที่
หน้า 2 ของ 3
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จะประชุมครัง้ ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม
ไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทัง้ นี ้ ให้โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุ มในหนังสือพิมพ์ไม่นอ้ ยกว่า
สาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
ข้อ 46. ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ ไม่ว่าจะเป็ นการออกเสียงโดยวิธีชูมือ หรือ โดยการลงคะแนนลับ ผูถ้ ือหุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง
(1) เสียงต่อหนึง่ (1) หุน้ การออกเสียงลงคะแนนในส่วนที่ถือว่าหุน้ หนึง่ มีเสียงหนึง่ นัน้ มิให้ใช้บงั คับกับกรณีที่บริษัทได้ออก
หุน้ บุรมิ สิทธิและกาหนดให้มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุน้ สามัญ
การออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนน
ลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนัน้ ให้เป็ นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
ในกรณีที่ผถู้ ือหุน้ มีสว่ นได้เสียเป็ นพิเศษในเรือ่ งอันใด ผูถ้ ือหุน้ จะออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้ มิได้ นอกจากการออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการ
ข้อ 47. มติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1)

ในกรณีปกติ การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมตั ิกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะต้องได้รบั คะแนนเสียง
เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานใน
ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกหนึง่ (1) เสียงเป็ นเสียงชีข้ าด

(2)

ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุ ม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก)
การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
(ข)
การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจากัดหรือบริษัทจากัดมาเป็ นของบริษัท
(ค)
การท า แก้ไข หรือ เลิก สัญ ญาเกี่ ย วกับ การให้เช่ า กิ จ การของบริษั ท ทั้ง หมดหรือ บางส่ว นที่ สาคัญ
การมอบหมายให้บคุ คลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่ง
กาไรขาดทุนกัน
(ง)
การเพิ่มทุนจดทะเบียนหรือการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(จ)
การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(ฉ)
การออกหุน้ กู้
(ช)
การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท
(ซ)
เรือ่ งอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
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